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Natuurstudie 
Natuurverkenning 2030: focus op de provincie Antwerpen 
Toon Van Daele, Myriam Dumortier en Anik Schneiders 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Kliniekstraat 25, 
1070 Brussel, e-mail: toon.vandaele@inbo.be 

De afgelopen jaren bracht het INBO tweejaarlijks een natuurrap-
port uit waarin de toestand van de natuur in Vlaanderen werd 
beschreven. In 2009 werd voor het eerst een toekomstverken-
nend rapport inzake natuur uitgewerkt. De natuurverkenning 
mag geenszins als een voorspelling van de toekomst worden 
gezien. Ze beschrijft ontwikkelingen die zich in de toekomst 
onder bepaalde omstandigheden zouden 
kunnen voordoen. Er wordt gekeken naar 6 

ten verschillende ruimtelijke strategieën. Het scenario ‘scheiden’ 
streeft naar een indeling van de open ruimte in grote eenheden 
die eerder één functie hebben. Bij het scenario ‘verweven’ wordt 
getracht om meerdere functies maximaal te combineren. Beide 
scenario’s bevoordelen elk een ander aandeel van de biodiver-
siteit. Vermits het weinig waarschijnlijk is dat het aandeel van 
de Vlaamse begroting voor natuur zal toenemen gedurende de 
volgende jaren, vergelijkt de Natuurverkenning 2030 de verschil-
lende scenario’s voor het natuurbeleid bij constante budgettaire 
middelen. 

Vlaanderen 

Versteende ruimte Beroepslandbouw Groene Ruim te Bos 

welke impact het beleid daarop heeft. Zo 
kan het beleid anticiperen en bijsturen. 
Daarmee verlegt het beleidsgericht we-
tenschappelijk onderzoek zijn focus van 
een probleemgerichte naar een oplos-
singsgerichte benadering. 
Voor de natuurverkenning 2030 werden in 
samenwerking met de milieuverkenning 
2030 (Van Steertegem, 2009) scenario’s 
uitgewerkt. De scenario’s van de milieu-
verkenning spitsen zich toe op het halen 
van de milieudoelstellingen. In het refe- Ve
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rentiescenario wordt het huidige beleid in 
de toekomst aangehouden. In het scenario ‘Europa’ worden ex- Figuur 1: Verschillen in toe- en afname van het oppervlakteaandeel van 

landgebruiken in Vlaanderen en Antwerpen tussen 2005 en 2030 voor het tra maatregelen genomen voor het behalen van de Europese mi-
referentiescenario. 

lieudoelstellingen. De scenario’s van de natuurverkenning bevat-

Overige Agrarische bebouwing Akker met natuurdoelen Kustduin 

Niet beheerd grasland met biologische waarde Bedrijventerrein Akker met milieudoelen Slik en schorre 

Niet geregistreerde landbouwgrond Zeehaven Akker productie Recreatie- en sportterreinen 

Moeras zonder beheer Luchthaven Bos biodiversiteit Parken 

Heide zonder beheer Grasland biodiversiteit Bos multifunctioneel Militaire voorzieningen 

Kustduin zonder beheer Grasland met milieu- en natuurdoelen Moeras Infrastructuur 

Residentiële/commerciele bebouwing Grasland productie Heide Water 

Figuur 2: Landgebruikskaart voor de provincie Antwerpen. Links: toestand 2005, rechts: referentiescenario 2030. 
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voor natuur in belangrijke mate te vinden 
in valleigebieden. De oppervlakte met na-
tuurbeheer neemt er sterk toe en de groei 
van de versteende ruimte is beperkter (fi-
guur 3). 

Schuiven met ruimtelijke 
functionele klemtonen 
De scenario’s bevoordelen elk een 

en 

an-
der aandeel van de biodiversiteit. Voor 
soorten van heide en moeras en voor de 
gevoelige bossoorten blijkt het scenario 
‘scheiden’ een gunstige strategie (vb. hei-
vlinder, tapuit en kwak). Voor gevoelige 
soorten van grasland en akkers en voor 
algemene bossoorten komt het scenario 

Figuur 3 : Toe- en afname van het oppervlakteaandeel van landgebruiken in het stroomgebied en de 
natte valleigronden van de Kleine Nete tussen 2005 en 2030 voor het referentiescenario. ‘verweven’ beter uit (vb. geelgors en or-

Meer mensen en meer bebouwing 
Vlaanderen is een dichtbevolkte en sterk versnipperde regio. 

De beschikbare ruimte voor de ontwikkeling van natuur 

is beperkt. Om inzicht te verwerven in het toekomstige 

landgebruik werden de ruimtebehoeften voor alle sectoren 

geïntegreerd doorgerekend in een landgebruiksmodellering 

(Gobin et al., 2009). Door de bevolkingstoename en de groeiende 

dienstensector breidt het oppervlakteaandeel versteende ruimte 

(bebouwing, industrie en infrastructuur) uit met ongeveer 4,5 % 

(figuur 1). Door de stijgende productiviteit van de landbouw 

neemt de ruimtebehoefte van de landbouw af. Er is een 

potentieel voor nieuwe ruimte voor natuur, maar de oppervlakte 

blijft kleiner dan wat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

voorziet. Door de bevolkingstoename neemt de oppervlakte 

beschikbaar bos per inwoner zelfs af. 

In de provincie Antwerpen neemt de versteende ruimte iets 

sneller toe dan gemiddeld in Vlaanderen. Deze groei van de 

versteende ruimte is op kaart ook duidelijk zichtbaar (figuur 2). 

Doordat in de provincie Antwerpen al relatief grote oppervlak-

ten groene ruimte en bos aanwezig zijn nemen deze categorie-

en minder toe dan gemiddeld in Vlaanderen. De beroepsland-

bouw neemt ook minder af. De veranderingen in landgebruik 

zijn niet overal in het landschap hetzelfde. Zo is de extra ruimte 

tolaan). Meer middelen voor het ene be-
tekent echter minder middelen voor het andere. 

Klemtoon op de Europese Habitatrichtlijn 
De scenario’s ‘scheiden’ en ‘verweven’ leggen de focus 
op de habitats van Europees belang (i.e. habitats van de 
Habitatrichtlijn). Dit betekent meer aandacht voor bepaalde 
bostypen en minder voor grasland. Vlaanderen moet voor 
Europa immers meer bijdragen aan de instandhouding 
van boshabitat dan graslandhabitat. De oppervlakte met 
natuurbeheer is in de provincie Antwerpen aanzienlijk hoger 
dan gemiddeld in Vlaanderen. Door de relatief grote oppervlakte 
habitat van Europees belang in de provincie blijft dit verschil in 
de scenario’s ‘scheiden’ en ‘verweven’ behouden. 

Versterking van het milieubeleid 
Indien de Vlaamse overheid de inspanningen voor milieu 
opdrijft, blijkt dat gunstig voor alle natuur. Maar zelfs bij grote 
extra inspanningen om de Europese milieudoelen te halen 
blijven de stikstofdeposities nog in een derde van de bossen 
en twee derde van de heidegebieden problematisch. Met 
name in het noorden van de provincie Antwerpen blijft de 
overschrijding van de kritische lasten voor vermesting in heide 
en bossen aanzienlijk (figuur 4). 

Figuur 4: Oppervlakte bos, heide en soortenrijk grasland ingekleurd volgens de mate van overschrijding van de kritische last voor vermesting. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Variaties in het waterbeleid 
De waterkwaliteit in Vlaanderen blijft systematisch 

verbeteren. De provincies Antwerpen en Limburg scoren het 

beste, zowel voor de waterkwaliteit als voor de vispopulaties. 

Vissen die gevoelig zijn voor verontreiniging tonen pas een 

duidelijk herstel bij grote extra inspanningen om de Europese 

milieudoelen te halen én bij volledige ontsnippering van 

hun leefgebied. Als het milieubeleid overal gedeeltelijk 

wordt versterkt, levert dat weinig meerwaarde op voor 

die soorten. Het is dus gunstiger om gebiedsgericht (bv. 

enkele deelbekkens) versneld een goede waterkwaliteit 

én ontsnippering te realiseren in functie van gevoelige 

populaties, en voorlopig minder in te zetten op de overige 

waterlopen. Een budgetverschuiving van waterzuivering naar 

ontsnipperingsprojecten zou de efficiëntie van het herstel 

kunnen verhogen. 

Klimaatverandering 
Vlaanderen kan tegen 2100 in de winter tot 4,4 °C en in de 

zomer tot 7,2 °C warmer worden (Demarée et al., 2009). Dat 

betekent dat meer warmteminnende plant- en diersoorten 

zich zullen kunnen vestigen, op voorwaarde dat ze kunnen 

migreren en een gepast leefgebied vinden. Tegelijkertijd 

verliest Vlaanderen soorten waarvoor het te warm wordt. 

De neerslag neemt eerder toe in de winter en af in de zomer. 

In valleigebieden die voldoende gebufferd worden door de 

aanvoer van grondwater kunnen de netto effecten worden 

beperkt. 
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De resultaten van de natuurverkenning 2030 zijn te 

raadplegen op de website www.natuurverkenning.be. Via 

een interactieve webtool kunnen de indicatoren voor alle 

scenario’s uit het rapport in kaart- en tabelvorm worden 

weergegeven. De teksten van het rapport en de begeleidende 

achtergrondrapporten van de natuurverkenning 2030 zijn 

online beschikbaar op de website www.nara.be. 
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Bescherming van natuurwaarden 
in de provincie Antwerpen 
Lon Lommaert, Steven De Saeger en Carine Wils 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, e-mail: lon.lommaert@inbo.be 

In deze bijdrage worden de ruimtelijke spreiding en het 

beschermingsstatuut besproken van enkele natuurtypen die 

typisch zijn voor de provincie Antwerpen. 

Methodologie 
Voor de bepaling van het natuurtype werd de typologie van 

de Biologische Waarderingskaart (BWK) genomen. Deze voor 

Vlaanderen gebiedsdekkende informatielaag is momenteel 

beschikbaar in een recente versie 2.2. (De Saeger et al. 2010 en 

kadertekst). 

Op basis van de Antwerpse prioritaire soorten en van een 

aantal vegetatietypen waarvoor de provincie Antwerpen een 

aanzienlijke bijdrage levert, worden in deze bijdrage volgende 

natuurtypen behandeld: 

• heidelandschap met 
- landduinen met pioniervegetatie 
- droge heide 
- natte heide 
- vergraste heide 
- heischraal grasland 

• vennen en mesotrofe plassen 
• open moeras 
• vallei- en moerasbos 
• eiken- en beukenbossen 
• bestanden van grove den 

Rechtszekerheid voor natuur bestaat in verschillende vormen. 
Hier wordt een opdeling in 4 categorieën gehanteerd: al dan 
niet planologisch groengebied in combinatie met al dan niet 
Speciale Beschermingszone (SBZ). Op militaire domeinen 
worden de natuurwaarden veilig gesteld via een protocol 
tussen de militaire overheid en het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Voor de eenvoud werd hier geen aparte categorie gemaakt 
maar wordt het protocol aanzien als een planologische 

mailto:lon.lommaert@inbo.be
http:INBO.R.2009.20
http:INBO.R.2009.48
http:www.nara.be
http:www.natuurverkenning.be

	Antenne 
	Departement leefmilieu U.V. Ant TIJDSCHR
	Wat is ANKONA 
	Wat is ANKONA 
	De ANtwerpse KOepel voor NAtuurstudie (A
	-
	-
	-
	-
	-


	ANKONA-secretariaat en redactieadres 
	ANKONA-secretariaat en redactieadres 
	Departement Leefmilieu Dienst Duurzaam M
	ANKONA@admin.provant.be 


	ANKONA-mailinglist 
	ANKONA-mailinglist 
	E-mail behoort tegenwoordig tot één van 
	-
	ANKONA@admin.provant.be 


	Uitgave 
	Uitgave 
	ANTenne is een uitgave van de deputatie 
	-


	Redactieraad 
	Redactieraad 
	Peggy Beers, Koen Cuypers, Mieke Hoogewi
	-


	Werkten mee aan dit themanummer 
	Werkten mee aan dit themanummer 
	Tim Adriaens, Anny Anselin, David Buysse
	-

	Overname van artikels is alleen toegesta

	Foto’s op de cover: 
	Foto’s op de cover: 
	Boompieper © Glenn Vermeersch Stierkikke

	Vormgeving en druk 
	Vormgeving en druk 
	Drukkerij De Bie bvba (Duffel).ŁGedrukt 
	Dit nummer is ook te raadplegen op de AN
	www.ankona.be
	 of www.provant.be/ankona.Ł

	Verschijningsdatum van volgend nummer (2
	Heb je een mededeling over een leuke von
	-


	Oplage: 
	Oplage: 
	1.500 exemplaren 

	Verantwoordelijke uitgever 
	Verantwoordelijke uitgever 
	Danny Toelen, provinciegriffier, Koningi

	Voorwoord.Ł
	Voorwoord.Ł
	Voorwoord.Ł

	En nu beginnen optellen … 
	En nu beginnen optellen … 
	En nu beginnen optellen … 
	Voor dit speciaal thema-nummer ‘Een natu
	-

	Figure

	Ik ben blij dat de gegevens van het INBO
	-

	Dat dient de motivatie te zijn om het we
	Als provincie kunnen we rechtstreekse bi
	-

	Dat kunnen we en zullen we! 
	Dat kunnen we en zullen we! 

	Maar in deze tijden van structurele besp
	-

	Meer focus en complementariteit en daard
	Vooral wanneer het gaat om het probleem 
	Aan de vooravond van een nieuw decennium
	-
	-

	Om te eindigen hoop ik dat u, net als ik
	-

	Rik Röttger gedeputeerde Leefmilieu 
	Rik Röttger gedeputeerde Leefmilieu 



	Inleiding.Ł
	Inleiding.Ł
	Figure
	In de tweede helft van 2010 heeft de Vla
	1. 
	1. 
	1. 
	Het integreren van biodiversiteit in all

	2. 
	2. 
	Het .bouwen van sterke en duurzame partn



	ANKONA-nieuws.Ł
	ANKONA-nieuws.Ł
	Figure
	slaan is dan ook onontbeerlijk. Het arti
	3. 
	3. 
	3. 
	Meer financiële middelen .voor en een be

	4. 
	4. 
	Goede wetenschap voor een goed beleid. E

	5. 
	5. 
	Communicatie .en doorvertaling van het b

	6. 
	6. 
	De EU heeft .een verantwoordelijkheid vo
	opvolgslogan die YouPEC (www.youpec2010.



	Jurgen Tack Administrateur-generaal van 
	Meer info: 
	Meer info: 
	www.inbo.be 
	www.inbo.be 


	14editie ANKONAontmoetingsdag op 12 febr
	14editie ANKONAontmoetingsdag op 12 febr
	de 
	-

	Naar jaarlijkse traditie heeft de ontmoe
	Naar jaarlijkse traditie heeft de ontmoe
	als ANTenne-abonnee hiervoor nog een apa
	-


	Wens je gebruik te maken van de traditio
	-
	-


	Meer info: 
	Meer info: 
	Koen Cuypers, e-mail: ; 
	ankona@admin.provant.be

	tel. 03 240 59 88. 
	(de verslagen van de lezingen van vorige
	-

	plegen op de website ; rubriek ‘ontmoe
	www.ankona.be
	-

	tingsdagen’) 

	ANKONA-najaarsactiviteiten 
	ANKONA-najaarsactiviteiten 
	Begeleide mossenexcursie in Schildehof (
	Indien je meer wil te weten komen over m

	Historische boswandeling in Peerdsbos (B
	Historische boswandeling in Peerdsbos (B
	(i.s.m. Regionaal Landschap De Voorkempe
	We spreken af aan de parking van de Melk


	Actualiteit 
	Actualiteit 
	Actualiteit 

	Symposium ‘Biodiversiteit, een haalbare 
	(9 november) 
	(9 november) 
	(9 november) 
	De Provinciale MiNa-Raad Antwerpen organ
	De biodiversiteit staat wereldwijd zwaar
	Een aantal experts lichten eerst toe wat
	Een aantal experts lichten eerst toe wat
	de beurt. Aan de hand van getuigenissen 

	Het gedetailleerde programma verschijnt 
	http://www.milieuraad.be/provincieAntwer

	Meer info: 
	Meer info: 
	Resi Pansaerts, tel. 03 240 59 85; 
	e-mail: 
	resi.pansaerts@admin.provant.be 




	Oproep van de KBVE - Koninklijke Belgisc
	Oproep van de KBVE - Koninklijke Belgisc
	Op vrijdag 3 december 2010 houdt deze ve
	Meer info:
	Meer info:
	een 25-tal mondelinge presentaties. Bove
	een 25-tal mondelinge presentaties. Bove
	een 25-tal mondelinge presentaties. Bove
	een 25-tal mondelinge presentaties. Bove
	KBIN, Departement Entomologie, tel. 02 6

	pauzes een postersessie voorzien waar oo

	wouter.dekoninck@natuurwetenschappen.be 
	wouter.dekoninck@natuurwetenschappen.be 


	Nederlands of Frans zijn onderzoek kan v


	Netwerkdag ANNET 2010 ‘Educatie voor bio
	Netwerkdag ANNET 2010 ‘Educatie voor bio
	ANNET -Antwerps netwerk voor natuur- en 
	ANNET -Antwerps netwerk voor natuur- en 
	Figure
	Inschrijven: 
	Inschrijven: 
	Deelnemen aan de netwerkdag kost 6 euro.
	www.netwerk-annet.be
	annet@pime.provant.be kan ook. Geen inte


	Meer info: 
	Meer info: 
	Jan Van Hoof, Mechelsesteenweg 365, 2500
	e-mail: , 
	annet@pime.provant.be
	www.netwerk-annet.be 




	Onbevaarbare waterlopen: provincie Antwe
	Onbevaarbare waterlopen: provincie Antwe
	Op initiatief van de dienst Waterbeleid,
	Op initiatief van de dienst Waterbeleid,
	De atlas der waterlopen geeft per gemeen

	Geschiedenis 
	Geschiedenis 
	Geschiedenis 
	Momenteel beschikt elke gemeente over ee
	– atlas, waarvan de provincie een duplic
	De oudste atlassen zijn meer dan 130 jaa

	Figure
	Figuur 1: Ingescande Atlas (1950) in com
	Figuur 1: Ingescande Atlas (1950) in com
	Naast de tabellen werden ook de overzich
	-
	-
	atlassen van 1950

	Figuur 2: Beeldschermafdruk van geoloket
	www.provant.be 

	de provincie (/ geoloketten/lijst_geolok
	http://www.provant.be/bestuur/grondgebie
	atlassen van 1877 
	-



	Meer info: 
	Meer info: 
	Wendi Sturm, Teamverantwoordelijke Proje
	Tel. 03 240 54 79; e-mail: 
	wendi.sturm@admin.provant.be 



	Enkele tentoonstellingen rond biodiversi
	Enkele tentoonstellingen rond biodiversi
	Tentoonstelling ‘Soort zkt Soort’ 
	Tentoonstelling ‘Soort zkt Soort’ 
	Tentoonstelling ‘Soort zkt Soort’ 
	Fotografische blik op biodiversiteit in 
	(Mol) 
	(Mol) 
	Deze tentoonstelling “Soort zkt Soort” v


	Meer info: 
	Meer info: 
	Ecocentrum De Goren, tel. 014 81 66 07 
	e-mail: 
	info@ecocentrum.be 


	Tentoonstelling ‘Dier en plant als migra
	Tentoonstelling ‘Dier en plant als migra
	in het Natuureducatiecentrum De Vroente,
	2920 Kalmthout 
	2920 Kalmthout 
	De tentoonstelling is nog te bezichtigen
	Reserveren is verplicht! 


	Meer info: 
	Meer info: 
	website: 
	www.devroente.be 

	tel. 03 620 18 30 of e-mail: 
	devroente@lne.vlaanderen.be 


	Tentoonstelling ‘Geen leven zonder water
	Tentoonstelling ‘Geen leven zonder water
	in bezoekerscentrum van het Prinsenpark,
	in bezoekerscentrum van het Prinsenpark,
	Met deze tentoonstelling wordt het belan


	Meer info: 
	Meer info: 
	tel. 014 37 91 74 
	e-mail: , 
	martine.dejonghe@groenkempen.provant.be

	website: 
	www.prinsenpark.be 




	Recente publicaties: 
	Recente publicaties: 
	Recente publicaties: 
	LIKONA-jaarboek 2009 
	LIKONA-jaarboek 2009 
	Het Jaarboek 2009 van de Limburgse Koepe
	Figure
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	likona@limburg.be 

	Figure

	Jaarrapport Natuurpunt Studie 2008-2009 
	Jaarrapport Natuurpunt Studie 2008-2009 
	Jaarverslag 2008 - 2009 Tijdens de zomer
	-

	RappoRt Natuur.studie nummer 1 2010 
	2009 van Natuur.Studie vzw. Dit uitgebre
	Figure

	Marc Herremans, Koen Berwaerts, Gerald D
	lijvig werk bevat heel wat foto’s, 
	Roosmarijn Steeman, Frank Van de Meutter
	kaartjes en grafieken en werd 
	en duizenden onmisbare vrijwilligers 
	in kleur gedrukt. Je kan het 
	Figure

	De natuur heeft je nodig. En vice versa.
	jaarverslag 2008-2009 online 
	raadplegen via deze webpagina: / rapport
	http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud
	uitgeverij: ASP - Academic & Scientific 
	aspeditions.be
	info@aspeditions.be 


	Boek ‘Bosecologie en Bosbeheer’ 
	Boek ‘Bosecologie en Bosbeheer’ 
	Bossen vervullen een belangrijke functie
	Figure
	e-mail:uitgeverij@acco.be
	www.acco.be 


	Fruit-Wijzer: hoogstamfruitvariëteiten t
	Fruit-Wijzer: hoogstamfruitvariëteiten t
	Figure
	Keiing, Zwarte Krakers of Kanonballen? O
	Keiing, Zwarte Krakers of Kanonballen? O
	Figure
	-

	den van fruitvariëteiten die een traditi

	Hoe bestellen? 
	Hoe bestellen? 
	Inwoners van de provincie Antwerpen kunn
	sandra.vandewiele@admin.provant.be 
	info@boomgaardenstichting.be

	Je zal Fruit-Wijzer binnenkort ook kunne
	www.provant.be 




	Wandelen in het stiltegebied van Klein-B
	Wandelen in het stiltegebied van Klein-B
	Wandelen in het stiltegebied van Klein-B

	Figure
	In Bornem werkten de provincie Antwerpen
	In Bornem werkten de provincie Antwerpen
	Figure

	De brochure over deze wandelingen is te 
	• .
	• .
	• .
	Toeristisch infokantoor Het Landhuis, Bo
	www.toerismekleinbrabant.be 


	• 
	• 
	De Zilverreiger vzw, Streekmuseum voor K


	Scheldestraat 18, 2880 Weert (Bornem), t
	www.zilverreiger.be 

	• .Bezoekerscentrum De Notelaer, Notelaa
	www.notelaer.be 



	Europese atlas voor bodembiodiversiteit 
	Europese atlas voor bodembiodiversiteit 
	Het Gemeenschappelijk Centrum voor Weten
	SOIL BIODIVERSITY EUROPEAN ATLAS OF 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	De Europese Atlas voor Bodemdiversiteit 
	Mogelijke bedreigingen zijn onder meer i
	De atlas brengt tenslotte ook het leven 
	Je kan deze Engelstalige atlas (180 blz.
	http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/




	Natuurstudie 
	Natuurstudie 
	Natuurstudie 

	Natuurverkenning 2030: focus op de provi
	Natuurverkenning 2030: focus op de provi
	Toon Van Daele, Myriam Dumortier en Anik
	Toon Van Daele, Myriam Dumortier en Anik
	toon.vandaele@inbo.be 

	De afgelopen jaren bracht het INBO tweej
	De afgelopen jaren bracht het INBO tweej
	-
	-
	6 

	ten verschillende ruimtelijke strategieë
	-
	-


	Vlaanderen 

	Versteende ruimte Beroepslandbouw 
	Versteende ruimte Beroepslandbouw 
	Versteende ruimte Beroepslandbouw 
	Groene Ruim te 
	Bos 


	welke impact het beleid daarop heeft. Zo
	welke impact het beleid daarop heeft. Zo
	kan het beleid anticiperen en bijsturen.
	Daarmee verlegt het beleidsgericht we
	-

	tenschappelijk onderzoek zijn focus van 
	een probleemgerichte naar een oplos
	-

	singsgerichte benadering. 
	Voor de natuurverkenning 2030 werden in 
	samenwerking met de milieuverkenning 
	2030 (Van Steertegem, 2009) scenario’s 
	uitgewerkt. De scenario’s van de milieu
	-

	verkenning spitsen zich toe op het halen
	van de milieudoelstellingen. In het refe
	Verschil in oppervlakteaandeel t.o.v. 20
	Antw erpen 
	5 
	4 
	3 
	2 
	1 
	0 
	-1 
	-2 
	-3 
	-4 
	rentiescenario wordt het huidige beleid 

	de toekomst aangehouden. In het scenario
	tra maatregelen genomen voor het behalen
	tra maatregelen genomen voor het behalen
	-


	referentiescenario. lieudoelstellingen. 
	Figure
	Sect
	Figure
	Overige 
	Agrarische bebouwing 
	Figure

	Akker met natuurdoelen 
	Figure

	Kustduin 
	Figure

	Niet beheerd grasland met biologische wa
	Bedrijventerrein 
	Akker met milieudoelen 
	Slik en schorre 
	Niet geregistreerde landbouwgrond 
	Zeehaven 
	Akker productie 
	Recreatie- en sportterreinen 
	Moeras zonder beheer 
	Luchthaven 
	Bos biodiversiteit 
	Parken 
	Heide zonder beheer 
	Grasland biodiversiteit 
	Bos multifunctioneel 
	Militaire voorzieningen 
	Kustduin zonder beheer 

	Grasland met milieu- en natuurdoelen 
	Moeras 
	Moeras 
	Infrastructuur 
	Residentiële/commerciele bebouwing 
	Grasland productie 
	Heide 
	Water 

	Figuur 2: Landgebruikskaart voor de prov
	Verschil in oppervlakteaandeel t.o.v. 20
	Verschil in oppervlakteaandeel t.o.v. 20
	5.0 
	4.0 
	3.0 
	2.0 
	1.0 
	0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 

	Stroombekken 
	Stroombekken 
	Stroombekken 
	Natte valleigronden 


	Groene ruimte Natuurbeheer Versteende ru
	Groene ruimte Natuurbeheer Versteende ru
	voor natuur in belangrijke mate te vinde
	-
	-

	guur 3). 
	guur 3). 
	guur 3). 

	Schuiven met ruimtelijke functionele kle
	Schuiven met ruimtelijke functionele kle
	een 
	en an
	-



	der aandeel van de biodiversiteit. Voor 
	-


	Figuur 3 : Toe- en afname van het opperv
	Meer mensen en meer bebouwing 
	Meer mensen en meer bebouwing 
	Meer mensen en meer bebouwing 
	Vlaanderen is een dichtbevolkte en sterk
	-
	-
	-

	tolaan). Meer middelen voor het ene bete
	-


	Klemtoon op de Europese Habitatrichtlijn
	Klemtoon op de Europese Habitatrichtlijn
	De scenario’s ‘scheiden’ en ‘verweven’ l


	Versterking van het milieubeleid 
	Versterking van het milieubeleid 
	Versterking van het milieubeleid 
	Indien de Vlaamse overheid de inspanning

	Figure
	Figuur 4: Oppervlakte bos, heide en soor
	Figuur 4: Oppervlakte bos, heide en soor



	Variaties in het waterbeleid 
	Variaties in het waterbeleid 
	Variaties in het waterbeleid 
	De waterkwaliteit in Vlaanderen blijft s

	Klimaatverandering 
	Klimaatverandering 
	Vlaanderen kan tegen 2100 in de winter t
	ANTenne | OKTOBER - DECEMBER 2010 JAARGA
	ANTenne | OKTOBER - DECEMBER 2010 JAARGA
	De resultaten van de natuurverkenning 20
	raadplegen op de website www.natuurverke
	www.nara.be



	Literatuur 
	Literatuur 
	Demarée G., Baguis P., Debontridder L., 
	INBO.R.2009.48

	• .
	• .
	• .
	Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peym

	• .
	• .
	Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen
	INBO.R.2009.20


	• .
	• .
	Van Steertegem M. (eindred.), 2009: Mili





	Bescherming van natuurwaarden in de prov
	Bescherming van natuurwaarden in de prov
	Lon Lommaert, Steven De Saeger en Carine
	Lon Lommaert, Steven De Saeger en Carine
	lon.lommaert@inbo.be 

	In deze bijdrage worden de ruimtelijke s
	Methodologie 
	Methodologie 
	Voor de bepaling van het natuurtype werd
	• heidelandschap met 
	-landduinen met pioniervegetatie 
	- droge heide 
	-natte heide 
	- vergraste heide 
	-heischraal grasland 
	• 
	• 
	• 
	vennen en mesotrofe plassen • open moera

	• 
	• 
	vallei- en moerasbos 

	• 
	• 
	eiken- en beukenbossen 

	• 
	• 
	bestanden van grove den 


	Rechtszekerheid voor natuur bestaat in v
	Rechtszekerheid voor natuur bestaat in v
	bescherming. De meeste militaire oefente

	Cat 1: planologisch groengebied én Speci
	(SBZ) Cat 2: enkel Speciale Beschermings
	Naast de behandelde planologische besche
	Naast de behandelde planologische besche
	een natuurtype getoond, ook als het betr



	Bespreking 
	Bespreking 
	Bespreking 
	Vooraleer in te zoomen op de afzonderlij

	Tabel 1: Provinciale verdeling van de (d
	Provincie 
	Provincie 
	Provincie 
	Oppervlakte (ha) 
	Oppervlakte (deels) zeer waardevol (ha) 
	Aandeel (%) 

	Antwerpen 
	Antwerpen 
	287.619 
	29.058 
	10,1 

	West-Vlaanderen 
	West-Vlaanderen 
	319.338 
	15.214 
	4,8 

	Oost-Vlaanderen 
	Oost-Vlaanderen 
	300.794 
	18.511 
	6,2 

	Limburg 
	Limburg 
	242.797 
	40.871 
	16,8 

	Vlaams-Brabant 
	Vlaams-Brabant 
	211.881 
	25.904 
	12,2 


	Tabel 2: Gewestplanbestemming van niet-b
	Gewestplanbestemming 
	Gewestplanbestemming 
	Gewestplanbestemming 
	Gewestplanbestemming 
	Oppervlakte (ha) 
	Aandeel (%) 

	Woongebied 
	Woongebied 
	852 
	15 

	Openbaar nut 
	Openbaar nut 
	401 
	7 

	Recreatie 
	Recreatie 
	628 
	11 

	Landbouw 
	Landbouw 
	3.234 
	56 

	Overige 
	Overige 
	622 
	11 

	Totaal 
	Totaal 
	5.737 
	19,7 


	Het overgrote deel (80%) van deze natuur
	-


	Figure
	Figuur 1: Situering van de (deels) zeer 
	Het kaartbeeld (figuur 1) toont een bela
	Het kaartbeeld (figuur 1) toont een bela
	Een verdere analyse leert dat de mate va


	Heidelandschap 
	Heidelandschap 
	Heidelandschap 
	Als heidelandschap werd hier genomen het
	In de provincie Antwerpen is deze vegeta
	Vooral Landschap de Liereman en het Turn
	Vooral Landschap de Liereman en het Turn
	vormen in het noordoosten van de provinc
	http://www.danah.be




	Oligo- tot mesotrofe wateren 
	Oligo- tot mesotrofe wateren 
	Oligo- tot mesotrofe wateren 
	In de BWK worden oligotrofe wateren met 
	De verspreidingskaart van de voedselarme

	Figure
	Figuur 2: Situering van het heidelandsch
	Figuur 2: Situering van het heidelandsch
	Figuur 2: Situering van het heidelandsch
	Figuur 3: Situering van de oligo- tot me


	Figure
	zone van Brecht tot Oud-Turnhout. In vel
	zone van Brecht tot Oud-Turnhout. In vel
	De Goorbossen in Retie is een waardevoll


	Moerassen 
	Moerassen 
	Moerassen 
	Voor dit type werd uit de BWK een select
	Bij de verspreiding (figuur 4) is het me
	Sterk basenrijke moerassen vinden we het
	De moerassen hebben een matige beschermi
	-



	Moerasbossen 
	Moerasbossen 
	Moerasbossen 
	Als moerasbos worden de volledige reeks 
	-

	Zowel de Kempense beekvalleien als de gr

	Figure
	Figuur 4: Situering van de open moerasve
	Figuur 4: Situering van de open moerasve

	Figure
	Figuur 5: Situering van de moerasbossen 
	Figuur 5: Situering van de moerasbossen 
	nog wel de rivierloop en geregeld vinden


	Eiken- en beukenbossen 
	Eiken- en beukenbossen 
	Eiken- en beukenbossen 
	Onder dit natuurtype vallen alle oudere 
	met een beperkte of geen planologische b
	grove dennenbestanden in omvorming naar 

	Figure
	Figuur 6: Situering van de eiken- en beu
	Figuur 6: Situering van de eiken- en beu

	Figure
	Figuur 7: Situering van bossen met grove
	Figuur 7: Situering van bossen met grove
	leert dat ongeveer de helft op agrarisch


	Bossen van grove den 
	Bossen van grove den 
	Bossen van grove den 
	Dennenaanplanten (ppi, ppa, ppmh, ppms, 
	Aanplanten van grove den zijn voornameli

	Conclusie en aanbevelingen voor het ruim
	Conclusie en aanbevelingen voor het ruim
	-

	5.737 ha of bijna 20 % van de zeer waard
	In verschillende provinciale domeinen zi

	Literatuur 
	Literatuur 
	•.ŁDe Saeger S., Ameeuw G., Berten B., B


	Biologische waarderingskaart 
	Biologische waarderingskaart 
	Biologische waarderingskaart 
	Wetenschappers van het Instituut voor Na
	Figure
	Een team van 12 karteerders bracht gebie
	Een team van 12 karteerders bracht gebie
	Een team van 12 karteerders bracht gebie
	belangrijke gebieden krijgen een afzonde

	aanzienlijk toegenomen. Versie 2 wordt g

	De Biologische Waarderingskaart (BWK), v
	http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaand
	http://giraf.agiv.be

	Voor meer informatie kan je terecht op v
	www.inbo.be/bwk 


	Hoe verging het de Antwerpse prioritaire


	(2000-2009)? 
	(2000-2009)? 
	(2000-2009)? 
	Glenn Vermeersch en Anny Anselin Institu
	Glenn.vermeersch@inbo.be 

	Foto’s © Glenn Vermeersch 

	Inleiding 
	Inleiding 
	Inleiding 
	Eind 2008 sloegen het Instituut voor Nat
	(zie ook http://www.provant.be/leefomgev

	mits bescherming van hun leefgebieden of
	In dit artikel wordt nagegaan hoe het de

	Tabel 1: Lijst van de prioritaire vogels
	Nederlandse naam 
	Nederlandse naam 
	Nederlandse naam 
	Wetenschappelijke naam 
	PopA 
	PopVl 
	%PopA 
	Sign 
	RL VL 
	Annex1 VRL 

	Nachtegaal 
	Nachtegaal 
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	Vrijdag 5 november 
	Vrijdag 5 november 
	VVE 

	Panelgesprekover het maken van etiketten
	http://webh01.ua.ac.be/vve/Checklists/Le
	Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen. M

	Zondag 7 november 
	Zondag 7 november 
	ANKONA i.s.m. regionaal landschap de Voo

	Cultuurhistorische wandeling ‘Peerdsbos 
	Cuypers, 03 240 59 88, email: ankona@ad

	Natuurpunt afdeling Grote Nete 
	Natuurpunt afdeling Grote Nete 

	Herfstwandeling in ’t Hoeves en de Ossen
	Natuurgidsen regio Kalmthout 
	Natuurgidsen regio Kalmthout 

	Wandeling in De Maatjes. Samenkomst om 1
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	AMK – Antwerpse Mycologische Kring 

	Paddenstoelenexcursie in Steenbakkerij (
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	Symposium over ‘Biodiversiteit, een haal
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	240 59 85, www.milieuraad.be/provincieAn

	Donderdag 11 november 
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	Insectendeterminatieavond. Samenkomst o
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	Chris Vander Sypt, 03 666 48 03; email:

	Natuurpunt afdeling Grote Nete 
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	Zondag 12 december 
	Natuurgidsen regio Kalmthout 
	Wandeling in Berendrecht ‘Polder & Kempe
	Vander Sypt, 03 666 48 03; email: chris
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	Natuurpunt Educatie 
	Insectendeterminatieavond. Samenkomst o
	ongewervelden@natuurpunt.be 

	Zondag 19 december 
	Natuurgidsen regio Kalmthout 
	Wandeling in Reigersbos. Samenkomst om 1
	Chris Vander Sypt, 03 666 48 03; email:



	Cursussen. 
	Cursussen. 
	A. Cursussen Natuurpunt Educatie 
	A. Cursussen Natuurpunt Educatie 

	Voor de brochure met het volledige vormi
	47 29 55; email: educatie@natuurpunt.be
	www.natuureducatie.be 

	Cursus ‘Mossen en lichenen’ (Duffel) 
	Cursus ‘Mossen en lichenen’ (Duffel) 
	i.s.m. Natuurpunt Oude Spoorweg 

	De theorieles (19u3022u30) is op dinsda
	Lesgever is Hans Vermeulen, educatief me
	marleenvanpuyvelde@telenet.be. 

	Cursus ‘Meeuwen, sternen en zeevogels’ (
	Cursus ‘Meeuwen, sternen en zeevogels’ (
	i.s.m. Natuurpuntafdeling Zuidrand Antw
	Voorstelling en herkenning van meeuwen, 
	www.zuidrand.be

	Lesgever is Koen Leysen, educatief medew
	cvdx@pandora.be 
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	Cursus ‘Tuinvogels’ (Borgerhout) 
	Cursus ‘Tuinvogels’ (Borgerhout) 
	i.s.m. Natuurpuntafdeling Schijnvallei 

	De theorielessen zijn op donderdagen (19
	Lesgever is Koen Leysen, educatief medew
	Meer info: tel. 03 354 55 06, email: in

	Cursus ‘Leren kijken naar vogels’ (Worte
	Cursus ‘Leren kijken naar vogels’ (Worte

	i.s.m. Natuurpuntafdeling Markvallei De
	Lesgever is Koen Leysen, educatief medew
	Lesgever is Koen Leysen, educatief medew
	email: verschraegen.wim@telenet.be. 

	B. CVNcursussen 
	CVNsecretariaat:Appelmansstraat 12 bus 
	2018 Antwerpen, tel. 03 226 02 91, emai

	Cursus Natuurgids (Borgerhout en centrum
	Voor alle cursussen Natuurgids geldt, te
	• .
	• .
	• .
	30 activiteiten waarvan 15 excursies 

	• .
	• .
	Prijs: 220 euro op 404307604129 t.n.v.
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	I.s.m. 
	I.s.m. 
	VMPA Natuurgidsen Antwerpen Centrum en E

	Vanaf 13 oktober 2010 tot en met 22 juni

	I.s.m. 
	I.s.m. 
	Zoo Antwerpen en VMPA Natuurgidsen Antwe
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	De laatste decennia is sterk geïnvesteer
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	Een pril herstel van de visgemeenschap 
	Een pril herstel van de visgemeenschap 
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	De resultaten tonen echter ook aan dat e
	de visgemeenschap zich niet volledig kun



	Vismigratie, een must 
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	Het herstel van vismigratie staat centra
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	Figure
	Figuur 2: Waterlopen in het Netebekken d
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	Zwemmen langs een obstakel 
	Zwemmen langs een obstakel 
	Zwemmen langs een obstakel 
	Eens de obstakels voor vismigratie beken
	a. De Kleine Nete: onderzoek vistrap Her
	De V-vormige bekkentrap in de Kleine Net
	De V-vormige bekkentrap in de Kleine Net
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	Figure
	Figuur 3: Installatie van de vistrapfuik
	Tijdens de onderzoeksperiode migreerden 
	Tijdens de onderzoeksperiode migreerden 
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	Tabel 1: Aantal vissen in de vistrapfuik
	Vissoort 
	Vissoort 
	Vissoort 
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	Riviergrondel 
	Riviergrondel 
	1510 

	Blankvoorn 
	Blankvoorn 
	252 

	Zonnebaars 
	Zonnebaars 
	243 

	Baars 
	Baars 
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	Rietvoorn 
	Rietvoorn 
	85 

	Paling 
	Paling 
	53 

	Serpeling 
	Serpeling 
	18 

	Giebel 
	Giebel 
	14 

	Alver 
	Alver 
	14 

	Zeelt 
	Zeelt 
	12 

	Pos 
	Pos 
	12 

	Karper 
	Karper 
	11 

	Snoek 
	Snoek 
	10 

	Brasem 
	Brasem 
	10 

	Bermpje 
	Bermpje 
	10 

	Europese meerval 
	Europese meerval 
	7 

	Kopvoorn 
	Kopvoorn 
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	Amerikaanse dwergmeerval 
	Amerikaanse dwergmeerval 
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	Kolblei 
	Kolblei 
	5 
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	Blauwbandgrondel 
	1 
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